XXVIII. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny megyei forduló
2018.02.07. Iskolai forduló
1

Erdélyi Alexander 7a (33)

2

Kósa Jázmin 7a (56)

3

Lackner Marcell 7a (37)

4

Nagy Flórián 7a (38)

 A TermészetBúvár magazin 2017. év 3.-4.-5.-6. számának

5

Németh Bálint 7a (62)

kijelölt cikkei, kiemelten a képekhez kapcsolódó tartalom.

6

Németh Dorisz 7a (64)

7

Németh Mirtill 7a (54)

8

Polyák Krisztián 7a (48)

9

Ruisz Anna Éva 7a (58)

A házi/ iskolai forduló felkészülési anyaga:
 Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek.
 Ökológiai alapismeretek.

15 hetedik osztályos diák írta meg az iskolai fordulót, s egyéb
elfoglaltság, ill. visszamondás miatt a sorrendben utánuk

10

Szakács Réka 7a (57)

következő tanulók készültek a megyei fordulóra, a kibővített

11

Szalay Sára 7a (53)

szakirodalommal.

12

Finta Liliána 7a (70)

13

Pergel Gergely 7b (53)

14

Rácz Anna 7b (55)

15

Symeonidis Kyriaki 7b (58)

2018.04.14. Megyei forduló
A megyei döntő ismeretanyaga:


Hazánk legjellemzőbb életközösségei: erdők, vizek, rétek.



Ökológiai alapismeretek.



TermészetBÚVÁR folyóirat 2017. év 3., 4., 5., 6. és a 2018.év 1. számában megjelenő cikkek közül a megyei/fővárosi
forduló ismeretanyagának gerincét a
o

POSZTER kép és cikk,

o

VIRÁGKALENDÁRIUM kép és cikk valamint az

o

ÚTRAVALÓ cikke adja, míg ajánlott irodalomként a kérdések részét képezi a

o

HAZAI TÁJAKON című cikk ismeretanyaga is. (A honlapra ebben az évben nem kerülnek fel a cikkek!

 Herman Ottó élete és munkássága. Elérhető: www.tbuvar.hu
 Hazánk 10 nemzeti parkjainak alapvető ismerete a TermészetBúvár által megjelentetett LEPORELLÓK segítségével. A
leporelló sorozat megrendelhető a kiadónál: www.tbuvar.hu

Szombat délelőtt 28 hetedik-nyolcadikos diák a Paragvári Iskolában írta a 100 pontos megyei forduló
feladatlapját, köztük az a 3 vácis lány is, akik az azt megelőző hetekben jó pár versenyen vettek részt.
Eredményeik:
XXIII. Szakács Réka 7a (43)
XXV. Symeonidis Kyriaki (41)
XXVII. Németh Dorisz (39)
Gratulálunk a kitartáshoz a felkészülési időszakban, s a szombati versenyen való részvételért és az ott
szerzett tapasztalatokért! Képek: 201804140207_HERMAN_iskolaimegyei_fordulo.html

